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Studentu zināšanu testēšana Latvijā ir samērā jauna zināšanu vērtēšanas un kontroles metode. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc 
par šo metodi var dzirdēt polāri pretējus spriedumus. Testēšana dod plašas iespējas modernizēt un optimizēt mācību procesu. Bet testu 
izmantošana nav pašmērķis. Ja veidot un lietot testus, neievērojot mūsdienu sasniegumus šajā jomā, tad tie var kļūt par bīstamu rīku, 
kas ļautu tiražēt neizglītotību lielos mērogos. Izvairīties no negatīvām sekām ļauj testu izveides, lietošanas un vērtēšanas mūsdienu 
metodikas. Šajā rakstā autore mēģina atbildēt uz būtiskajiem jautājumiem, kas rodas sakarā ar testu lietošanu.  

Ievērojami optimizēt testēšanas procesu ļauj mūsdienu datortehnoloģijas. Autore piedāvā pašas izstrādātu testēšanas 
datorprogrammu, kura ļauj ievērojami atvieglot testu veidošanas un izmantošanas procesu. 

Atslēgas vārdi: testu klasifikācija, izstrādes metodika, testu raksturojums, testēšanas datorprogramma 
 

 
 
Ievads 
 

Paralēli studentu zināšanu vērtēšanas un kontroles tradicionālajai sistēmai Latvijā tiek veidota un 
lietota jauna sistēma – testēšana, kurā testi figurē kā studentu mācību sasniegumu pedagoģiskās mērīšanas 
līdzeklis. Tas ir saistīts ar pārmaiņām, kas sabiedrībā notikušas pēdējos gados. Jaunie sociālie apstākļi 
nosaka sabiedrības vajadzību pēc neatkarīgas, objektīvas informācijas par piedāvātās un iegūtās izglītības 
kvalitāti. Tomēr attieksme pret zināšanu līmeņa vērtēšanu ar testu palīdzību vēl arvien nav viennozīmīga. 
Pamatoti rodas jautājums: vai testēšana dod objektīvus rezultātus? Sakarā ar to jāatzīst, ka mūsdienu testi 
ievērojami atšķiras no tiem, kas tika izmantoti pirms dažiem gadiem. Testu teorija ir viens no tiem 
virzieniem pedagoģijas zinātnē, kas tiek ļoti strauji attīstīts. Šīs teorijas pamatlikumu ievērošana ļauj veidot 
testu sistēmas, kuras efektīvi var izmantot mācību procesa dažādos posmos.  

Rakstā mēģināts atbildēt uz būtiskajiem jautājumiem, kas rodas sakarā ar testu izmantošanu, kā arī 
piedāvāta testēšanas datorprogramma, kura ļauj ievērojami atvieglot testu veidošanu un izmantošanu. 

 
1. Attieksme pret testiem: par un pret 
 

Kā parasti, jaunas idejas, tendences, metodes izsauc pretrunīgu vērtējumu. Kaut arī testu izmantošanu 
tikai relatīvi var uzskatīt par jaunu metodi, vēl joprojām var dzirdēt polāri prētējas atsauksmes par testiem, to 
izmantošanas lietderību, zināšanu vērtējuma objektivitāti. Dažreiz vieni un tie paši argumenti skan kā no 
vienas, tā arī no otras puses, t.i., kā no tiem, kas ir par, tā arī no tiem, kas ir pret zināšanu testēšanu. 

Argumenti “pret”: 
• testi pazemina pedagoga lomu; 
• testi neļauj vispusīgi vērtēt mācāmo zināšanas, to dziļumu; 
• testi rada mācāmo nepamatotu diferenciāciju utt. 

Argumenti “par”: 
• testi ir mācību procesa radikālas pārveidošanas un tehnoloģizēšanas līdzeklis;  
• testi pazemina mācību procesa darbietilpīgumu; 
• testi ļauj objektīvi vērtēt testējamo zināšanas utt. 

Jebkuru no šīm argumentu grupām var turpināt, bet tas nav šī raksta mērķis. Tāpēc lietderīgāk 
formulēt pamatjautājumu un mēģināt rast tam pamatotas atbildes. Pamatjautājums, uz kuru centīsimies 
atbildēt šī raksta ietvaros, varētu skanēt šādi: „Vai testēšana patiešām dod objektīvus rezultātus un kas 
jādara, lai tos iegūtu?” 
 
2. Testoloģijas pamatnoteikumi 

 
Lai izveidotu testu, kurš atbilstu visām mācību procesa pamatprasībām, vispirms jānoskaidro kas ir 

tests pēc būtības, kādi ir testēšanas posmi un kāda veida uzdevumi un to izstrādes metodes ļauj padarīt to par 
efektīvu zināšanu pārbaudes līdzekli.  
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2.1. Testēšanas procesa posmi 
 

Testēšanas procesu var iedalīt trijos posmos: 
1) testa izvēle vai izveide; 
2) testēšana; 
3) rezultātu interpretēšana. 

Mūsdienās arvien lielāku popularitāti iegūst testēšana, arvien biežāk rodas nepieciešamība izmantot 
to mācību procesā. Ļoti bieži var atrast jau gatavus testus, kas izmantojami konkrētā mācību priekšmetā un 
noteiktā mācību procesa posmā. Tomēr ne vienmēr gatavie testi atbilst mūsu mērķiem un uzdevumiem. 
Šādos gadījumos testi jāizstrādā pašam skolotājam vai docētājam, kurš nolēmis tos izmantot. Pati testēšana 
visbiežāk nerada nekādas būtiskas problēmas. Svarīga šī procesa sastāvdaļa ir testēšanas rezultātu vērtēšana 
un interpretēšana, jo bez vispusīgas rezultātu vērtēšanas nevar secināt, kam jāpievērš uzmanībā turpmāk, 
kādā veidā uzlabot darba metodes un mācību procesa kvalitāti. Testu rezultātu vērtēšanai plaši izmanto 
matemātiskās un statistiskās metodes, kas ļauj šajā posmā efektīvi izmantot datortehniku un šādā veidā 
automatizēt un optimizēt paredzēto uzdevumu reizināšanu. 

 
2.2. Testa uzdevumu klasifikācija un raksturojums  
 

Klasiskajā testu teorijā eksistē vispārpieņemta testu uzdevumu klasifikācija: 
 aizvērtās formas uzdevumi (atbilžu izvēles testi); 
 atvērtās formas uzdevumu (papildināšanas uzdevumi, uzdevumi ar brīvi formulējamām 

atbildēm); 
 atbilstības noteikšanas uzdevumi; 
 pareizas secības noteikšanas uzdevumi. 

Visbiežāk testos izmanto tikai pirmā tipa uzdevumus, un tieši tas visbiežāk pazemina testa vērtību un 
neļauj nodrošināt nepieciešamo zināšanu dziļuma pārbaudes līmeni. Citu tipu uzdevumu izmantošana dod 
iespēju ievērojami dažādot testus un nodrošināt tādu līmeni, kas ļauj vispusīgi un pietiekami dziļi vērtēt 
testējamo zināšanas.  

Atvērtās formas uzdevuma piemērs (atbilde ir jāieraksta):  
Web serveru izmantošanas kārtību un datu pārraidi klientam nosaka ________ 
protokols.   

 
Atbilstības noteikšanas uzdevuma piemērs: 

Izveidot atbilstības shēmu, velkot bultiņas no komandas līdz tās piktogrammai un 
nosaukumam: 

 
Print   Izveidot jaunu datni 

 
Save   Drukāt 

 
Open   Atvērt esošo datni 

 
New   Saglabāt 

 
Pareizas secības noteikšanas uzdevuma piemērs: 

Dots darbību kopums: 

 izvietojuma noteikšana      (Copy) 
 

 teksta iezīmēšana    (Cut)    (Paste) 

Kuras darbības un kādā secībā jāizpilda teksta pārvietošanai? (Izvēlēties un sanumurēt). 
  
Testu uzdevumus raksturo šādi rādītāji: sarežģītība, homogenitāte (viendabīgums), drošums, validāte, 

diferenciācija.  
Testa uzdevuma sarežģītība ir relatīvi subjektīvs raksturojums, kurš galvenokārt nosaka, cik ilgu 

laiku prasa šī uzdevuma izpildīšana. To nosaka docētājs, ņemot vērā paša priekšstatus un pieredzi.  
Homogenitāte ir pakāpe, kurā uzdevuma saturs atbilst vērtējamai studenta īpašībai.  
Drošums parāda, cik precīzi tests ļauj mērīt pētāmo parādību. Izmantojot drošu testu, atkārtoti tiek 

iegūti vieni un tie paši rezultāti. 
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Validāte ir viens no svarīgākajiem testa kvalitātes kritērijiem. Tas nozīmē, ka tests ir derīgs tam, kam 
tas paredzēts. Validātes jēdziens attiecas ne tikai uz testu, bet arī uz testa mērķi un izmantošanas situāciju. 

Diferenciācija ir saistīta ar iespēju nošķirt testējamos ar augstu kopīgo rezultātu no tiem, kuriem ir 
zems rezultāts.  

 
3. Testēšanas veidi 

 
Nosakot testēšanas vietu augstskolas mācību procesā, tiek šķirti šādi studentu zināšanu un prasmju 

pedagoģiskās testēšanas veidi: 
 ievadtestēšana: mācību sākumā; 
 kārtējā: mācību perioda laikā; 
 robežtestēšana: pēc tēmas, sadaļas apguves; 
 noslēguma testēšana: priekšmeta studēšanas beigās; 
 vēlāka testēšana: kādu laiku pēc tam, kad apgūta kāda tēma. 

Testēšanas veids visbiežāk arī nosaka uzdevumu tipus, kurus lietderīgi izmantot attiecīgajā testā. 
Piemēram, ievadtestēšanā mācību sākumā vai kārtējā testēšanā, kas palīdz noskaidrot, vai students ir gatavs 
veikt laboratorijas darbu, var iztikt tikai ar izvēles uzdevumiem. Bet noslēguma testēšana prasa dziļāku un 
plašāku zināšanu pārbaudi, tātad šeit būtu lietderīgi izmantot visu tipu uzdevumus.  

 
4. Testu veidošanas metodika 
 

Katrā kursā ir tādi jautājumi, īpaši svarīgi temati, bez kuru zināšanas nav iespējama sarežģītāka 
materiāla apguve vai kas būs ļoti nepieciešami profesionālajā darbībā.  

Visbiežāk svarīgākām kursa sadaļām palielina jautājumu skaitu testos. Bet ne vienmēr to var 
nodrošināt, jo ne vienmēr svarīgākās sadaļas ir apjomīgākas, satur vairāk materiāla. 

Piedāvājamā metodika paredz tādu parametru uzskaiti, kā svarīguma pakāpe un studējamā 
materiāla apjoms kursa sadaļās. 

Vispirms mācību materiāls tiek sadalīts tēmās: T1, T2, ..., Tk. Tālāk tiek noteikta katras tēmas 
svarīguma pakāpe: S1, S2, ..., Sk. Pēc tam tiek noteikts katras tēmas apjoms: V1, V2, ..., Vk. 

Jautājumu skaitam ni pēc katras tēmas Ti jābūt proporcionālam studējamā materiāla apjomam Vi.  
Testa struktūru nosaka katra jautājuma atbilžu variantu skaits m. 
Zināšanas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā (faktiski - 8 ballu): 

• atzīmei “izcili” (10) atbilst pareizas atbildes varbūtība no p7 līdz 1; 
• atzīmei “teicami” (9) atbilst pareizas atbildes varbūtība no p6 līdz p7; 
• atzīmei “ļoti labi” (8) atbilst pareizas atbildes varbūtība no p5 līdz p6; 
• atzīmei “labi” (7) atbilst pareizas atbildes varbūtība no p4 līdz p5; 
• atzīmei “gandrīz labi” (6) atbilst pareizas atbildes varbūtība no p3 līdz p4; 
• atzīmei “viduvēji” (5) atbilst pareizas atbildes varbūtība no p2 līdz p3; 
• atzīmei “gandrīz viduvēji” (4) atbilst pareizas atbildes varbūtība no p1 līdz p2; 
• atzīmei “vāji” (3) atbilst pareizas atbildes varbūtība, mazāka par p1. 

NB! Varbūtībai p1 jābūt manāmi lielākai par 1/m – pareizas atbildes izvēles varbūtību uz labu laimi. 

Pēc parametru m, p1, p2, ..., p7 un nozīmības līmeņa noteikšanas var aprēķināt jautājumu minimālo 
skaitu n, kas ļauj likt attiecīgto atzīmi par visu kursu vai tā sadaļu.  

 
Piemērs. 

 
Pieņemsim, ka atbilžu variantu skaits m = 4, tad 1/m = 0,25.  
Pārējo varbūtību sadalījums šajā gadījumā var būt šāds:  

p1 = 0,5;  p2 = 0,6;  p3 = 0,65;  p4 = 0,7;  p5 = 0,75;  p6 = 0,8;  p7 = 0,9. 
Pieņemsim, ka kurss sastāv no 3 tēmām: T1, T2 un T3. Tēmu nozīmīgumu vērtēsim šādi:  
S1 = “ļoti, ļoti svarīga”, S2 = “ļoti svarīga”, S3 = “svarīga”. 
Katra tēma ir šāda daļa no kursa (apjoms):  V1 = 50%,  V2 = 30%,  V3 = 20%. 
Jautājumu skaits n3 tēmai T3 var būt 25. 
Tad tēmai T2:   n2 = 37,5 ≈ 38  
Tēmai T1:  n1 = 25 + 38 = 63 
Visām tēmām:  n = 126 
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5. Testēšanas datorprogramma 
 
Datorprogramma, ko piedāvā autore, ļauj ļoti ātri un viegli izveidot atbilžu izvēles testus jebkuram 

priekšmetam, mācību procesa posmam un izglītības līmenim. Programmu var izmantot kā autonomajā 
personālajā datorā, tā arī datoros vai darbstacijās, kas saslēgti datortīklā. Programmā ir paredzēta iespēja 
mainīt attēlojamo jautājumu kārtību blakus datoros, ja testēšana notiek lokālajā datortīklā. Programma 
apgādāta ar taimeri. Ir paredzēta iespēja saglabāt testēšanas rezultātus jebkurā programmas darba beigšanas 
variantā, proti: testēšana sekmīgi pabeigta, beidzas testēšanas laiks, testēšana pārtraukta piespiedu kārtā 
(aizverot testēšanas programmas logu), tehnisku iemeslu dēļ. Students nevar atkārtoti izmantot testēšanas 
programmu bez pasniedzēja atļaujas.  

Programma sastāv no trim apakšsistēmām:  
1) testu izveides apakšsistēma; 
2) studentu grupu sarakstu veidošanas apakšsistēma, kura arī tiek izmantota studentu pieejas tiesību 

noteikšanai un rezultātu glabāšanai un pārskatīšanai; 
3) studentu testēšanas apakšsistēma. 
Šāda programmas struktūra ļauj glabāt atsevišķās datnēs pašus testus un studentu grupu testēšanas 

rezultātus. Tas dod iespēju veidot testu bibliotēkas, no kurām turpmāk var viegli modificēt testus un pieslēgt 
tos pie pašas testēšanas programmas.  

 
Noslēgums 

 
Mūsdienu apstākļos sarežģītais un daudzveidīgais jēdziens „izglītības kvalitātes vērtēšana” 

nepārtraukti mainās konceptuāli: no „zināšanu un prasmju pārbaude un vērtēšana”, caur „zināšanu 
apgūšanas kvalitātes kontrole”, līdz „studentu mācību panākumu novērošana” un, beidzot, līdz 
mūsdienīgākajiem jēdzieniem „zināšanu mērīšana”, „diagnostika”, „mācību panākumu pedagoģiskie 
mērījumi”, „ekspertīze”, „izglītības statistika”, „kvalimetriskais monitorings”.  

Pedagoģiskajai testēšanai ir sava patstāvīga vieta augstskolas izglītošanas procesa kvalitātes kopīgajā 
sistēmā. Ja testēšana organizēta pareizi, tad tā palīdz studentiem kritiski vērtēt savus panākumus, ļauj saņemt 
informāciju par to, kā studenti apgūst mācību materiālu, kādi mācību procesa elementi nav pietiekami 
efektīvi, kādas izmaiņas ir nepieciešamas mācību procesā.  

Šis raksts ir mēģinājums atbildēt uz jautājumu, kā padarīt testēšanu par efektīvu rīku docētāja rokās, 
lai modernizētu mācību procesu, nezaudējot tā kvalitāti.  

Zināšanu mērīšanas un vērtēšanas mūsdienu periods ir pedagoģisko mērījumu teorijas un prakses 
intensīvas attīstības periods. Tam raksturīgs matemātisko modeļu plašs izmantojums, datoru lietošana, 
automatizētās mācības, kontroles un paškontroles līdzekļu izmantošana. Līdz ar to testu sistēmu izmantošana 
ļauj efektīvi risināt pašreizējās problēmas. Bet testu izmantošana nav pašmērķis. Ja tests ir izveidots 
nepareizi vai nekorekti organizēts testēšanas process, tad testu izmantošana var kļūt par bīstamu rīku, kurš 
ļautu tiražēt neizglītotību lielos mērogos. Piedāvājamā metodika ļauj izvairīties no visbiežāk sastopamām 
kļūdām testu izstrādē. 

Piedāvājamā datorprogramma ļauj ļoti efektīvi, ātri un vienkārši veidot atbilžu izvēles testus 
jebkuram priekšmetam, mācību procesa posmam un izglītības līmenim, ievērojot vairākas nianses, kas rodas 
studentu zināšanu pārbaudes laikā.  
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Jevsjukova J. STUDENTU ZINĀŠANU TESTĒŠANAS VIETA AUGSTSKOLAS MĀCĪBU PROCESĀ 
Studentu zināšanu testēšana Latvijā ir samērā jauna zināšanu vērtēšanas un kontroles metode. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc par 
šo metodi var dzirdēt polāri pretējus spriedumus. Testēšana dod plašas iespējas modernizēt un optimizēt mācību procesu. Bet testu 
izmantošana nav pašmērķis. Ja veidot un lietot testus, neievērojot mūsdienu sasniegumus šajā jomā, tad tie var kļūt par bīstamu 
rīku, kas ļautu tiražēt neizglītotību lielos mērogos. Izvairīties no negatīvām sekām ļauj testu izveides, lietošanas un vērtēšanas 
mūsdienu metodikas. Šajā rakstā autore mēģina atbildēt uz būtiskajiem jautājumiem, kas rodas sakarā ar testu lietošanu.  
Ievērojami optimizēt testēšanas procesu ļauj mūsdienu datortehnoloģijas. Autore piedāvā pašas izstrādātu testēšanas 
datorprogrammu, kura ļauj ievērojami atvieglot testu veidošanas un izmantošanas procesu. 
Atslēgas vārdi: testu klasifikācija, izstrādes metodika, testu raksturojums, testēšanas datorprogramma 

 
 
Yevsyukova, Y. THE PLACE OF STUDENTS’ KNOWLEDGE TESTING IN LEARNING 
PROCESS OF HIGHER SCHOOL 

Testing of students’ knowledge in Latvia is a relatively new method of controlling and assessing of knowledge. That is one of the 
reasons, why we can hear opposite opinions about it. Testing gives wide possibilities for modernization and optimization of 
learning process. But the usage of tests isn’t the target itself. Preparing and using tests without taking into account modern 
achievements in this sphere can become dangerous tool, which makes possible to demote the level of education on a large scale. 
Modern methods of preparing, using and assessing tests make possible to get negative results. Author of this script tries to answer 
essential questions, which appears in this connection.  
Modern computer technologies give great possibilities to optimize testing process. The author offers her own testing software, 
which gives good possibilities to make the process of preparing and using tests more easily. 
Keywords: classification of tests, methods of creation, characteristics of tests, testing software 

 


